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Vec
O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník Obec Rakovo, 038 42 Rakovo č. 8, IČO: 00 647 365, podal dňa 12.11.2020 na Okresnom úrade Martin,
odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na
zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo – Východ 2“ v
rozsahu stavebných objektov SO 02 Verejný vodovod + hydrant, SO 04 Splašková kanalizácia, na pozemkoch parc.
č. KN-C 137, 337/1 (KN-E 347), 337/3 k. ú. Rakovo, pre ktorú bolo vydané OÚ Martin, OSŽP stavebné povolenie
č. OU-MT-OSZP-2019/003686 zo dňa 12.03.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 17.04.2019.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred dokončením
podľa § 73 vodného zákona a § 61, § 68 a § 69 stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že sú stavebnému úradu dobre
známe pomery staveniska, v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.

Zmena spočíva v predĺžení platnosti stavebného povolenia pre začatie stavby do 17.04.2023 a termínu ukončenia
výstavby do 31.12.2026.

Účastníci konania si môžu svoje prípadné námietky a pripomienky k predĺženiu platnosti stavebného povolenia a k
zmene stavby pred dokončením uplatniť na tunajšom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté
orgány štátnej správy. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 5
stavebného zákona, stavebný úrad má za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia a s termínom ukončenia
výstavby predmetnej stavby súhlasia.
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Do podkladov konania možno nahliadnuť a prípadné písomné námietky a pripomienky uplatniť na Okresnom úrade
Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, v úradných hodinách, č. dverí 521.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka
konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Doručuje sa interne
1. Okresný úrad Martin, OSŽP, odd. ŠSOH, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin
2. Okresný úrad Martin, PLO, Ul. P. Mudroňa 45, 036 01 Martin, úsek pozemkový

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky

1. Vlastníci pozemkov a stavieb dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
2. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce
Rakovo a Okresného úradu Martin. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste
obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : .......................................... Zvesené dňa : ...................................................

.......................................................... ...................................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených
údajov.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora, 036 01 Martin 1
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina 1


